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আল-লাজোতুশ শারইযযাি হলদ-দাওযাহত ওযাে-েুসরাি 

 

• প্রথম প্রকাশ  
রজব ১৪৪৪ হিজর়ী  
জােুযাহর ২০২৩ ইংনরহজ 
 

• স্বত্ব 
সকল মুসহলনমর জেয সংরহিত  

• প্রকাশক 
উচ্চতর ইসলাম়ী আইে গনবষণা হবভাগ 
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এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসহলনমর জেয সংরহিত। পুয়রা বই, বা বকছু অংশ 
অনলাইয়ন (বপবিএে, িক অথবা ইপাব সহ ফে ফকান উপায়ে) এবং অেলাইয়ন 
(বপ্রন্ট অথবা েয়টাকবপ ইতযাবদ ফে ফকান উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষে করা অথবা 
বববি করার অনুমবত রয়েয়ছ। আমায়দর অনুমবত ফনোর প্রয়োজন ফনই। তয়ব শতত 
হল, ককাে অবস্থানতই বইনয ককাে প্রকার পহরবততে, পহরবর্তে, সংনযাজে, 
হবনযাজে করা যানব ো।  

- কতততপক্ষ  
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সম্পাদনকর কথা 

হপ্রয তাওি়ীদবাদ়ী ভাই ও কবানেরা! মুিতারাম উস্তাদ আবু আেওযার আল হিহি 
িাহিযাহুল্লাি’র ‘ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক?’ গুরুত্বপূণত একহি রিো আপোনদর 
সমু্মনে হবদযমাে। গুরুত্বপূণত এই কলোয হতহে ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক? 
ইসলানমর োনম কয পাহকস্তাে কদশহি ততহর িনযহিল, ১৯৭১ সানল তা হিেহিত 
িওযার জেয দায়ী কক হিল?, পাহকস্তানে এই প্রনের উত্তর, বাংলানদনশ এই 
প্রনের উত্তর এবং ভারনত এই প্রনের উত্তর হক?, আর তার প্রকৃত বাস্তবতা 
হক?, তা সংনিনপ এবং সুস্পষ্টভানব তুনল র্নরে। হেিঃসনিনি এই প্রবনে আমরা 
ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক? তা সুস্পষ্টভানব বুঝয়ত পারয়বা ইেশাআল্লাি। 

এই কলোহির উদুত সংস্করণ ইহতপূনবত ‘জামাআত কানযদাতুল হজিাদ উপমিানদশ 
শাো’র অহিহসযাল উদুত মযাগাহজে ‘োওযানয গাযওযানয হিি’ এর গত হিনসম্বর 

২০২২ ইংনরহজ সংেযায “সুক্বুয়ত ঢাকাহ্ কা বজম্মাহ্বার ফকান?” ( ہک اک  وقسط ڑاھ

ن؟ ر وک را  হশনরাোনম প্রকাহশত িয। অত়ীব গুরুত্বপূণত এই কলোহির মূল (ذہم 
বাংলা অেুবাদ আপোনদর সামনে কপশ করহি। আলিামদুহলল্লাি, িুম্মা 
আলিামদুহলল্লাি। 

আম-োস সকল মুসহলম ভাই ও কবানের জেয এই হরসালািহি ইেশাআল্লাি উপকার়ী 
িনব। সম্মাহেত পাঠকনদর কানি হেনবদে িল- কলোহি গভ়ীরভানব বারবার পড়নবে, 
এবং হেনজর করণ়ীয সম্পনকত সনিতে িনবে ইেশাআল্লাি। আল্লাি এই রিোহি 
কবুল ও মাকবুল করুে! এর িাযদা বযাপক করুে! আম়ীে। 

  

সম্পাদক 
৪ই রজব, ১৪৪৪ হিজর়ী 

২৭ই জানুোবর, ২০২৩ ইংনরহজ 
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ঢাকার পতনের জেয  

দায়ী কক? 
উস্তাদ আবু আেওযার আল হিহি িাহিযাহুল্লাি 

ভূমিকা 

পূবত বাংলার কয মুসহলমরা পাহকস্তানের স্বপ্ননক বাস্তনব রূপ হদনত মুেয ভূহমকা পালে 

কনরহিল, ক়ী কারনণ কসই মুসহলমরাই কশষ পযতন্ত পাহকস্তাে কেনক হবহিন্ন িনয 

বাংলানদশ োনম একহি রানের সাবতনভৌমত্ব প্রহতষ্ঠা কনর? হেনজনদর িানত কয কদশহি 

তারা গনড় তুনলহিল, পরবতত়ীনত ককে তার হবরুনে যুে কনরহিল?!  

এই প্রনের সিজ ককােও উত্তর কেই। ১৯৭১ সানলর মানিত 'স্বার়্ীেতা ক াষণা'র মাত্র 

সানড় পাাঁি বির আনগও পূবত পাহকস্তানের (পূবত বাংলার) সংেযাগহরষ্ঠ জেগণ 

সনিিাত়ীতভানব পাহকস্তােপন্থ়ী হিল। ১৯৬৫ সানল ভারনতর হবরুনে যুনে িাজার 

িাজার বাঙাহল তসেয তানদর ব়ীরনত্বর স্বাির করনেহিল। অনেনকই পাহকস্তাে রিার 

জেয তানদর জ়ীবে উৎসগত কনরহিল। তা সনেও, ১৯৭১ সানল পাহকস্তাে কভনঙ 

যায এবং  'বাংলানদশ' োনম একহি েতুে কদশ হবনের মােহিনত্র আহবভূতত িয। 

'ঢাকা' পতনের জেয দায়ী কক? ইসলানমর োনম কয পাহকস্তাে কদশহি ততহর িনযহিল, 

তা হিেহিত িওযার জেয দায়ী কক হিল? 

পাহকস্তানে এই প্রনের উত্তর: "নশে মুহজবুর রিমাে। মুহজব হিনলে একজে 

হবোস াতক, হযহে ভারনতর সিাযতায পাহকস্তােনক হিেহিত কনরহিনলে।" 

পাহকস্তানে এই মতহিই প্রহসে। 

বাংলানদনশ এই প্রনের উত্তর সম্পূণত হভন্ন: “৭১ -এর বিরনক ঢাকা পতনের বির 

হিনসনব স্মরণ করা িয ো। বরং এহি বাংলানদনশর জনের একহি মাইলিলক। 

বাঙাহলরা পহিম পাহকস্তাহে ও তানদর অতযািানরর হবরুনে যুে কনর, তানদর িাত 

কেনক মুহি লাভ কনর। এই যুনে মুহজবুর রিমাে হিনলে তানদর কেতা ও রািবার।” 



ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক? • 8 
 

 

 

 

আর ভারনত প্রিহলত হবষযহি িল - "৭১ সানল পাহকস্তাে ও ভারনতর মনর্য একহি 

যুে িনযহিল। তানত ভারত জয়ী িয এবং পাহকস্তাে পরাহজত িনয দুই ভানগ হবভি 

িয।" 

এই সমস্ত হববরণ এনক অপনরর হবপর়ীত এবং স্বাভাহবকভানবই সবগুনলা সতয িনত 

পানর ো। তািনল বাস্তবতা হক? এই হতেহি বণতোয বাস্তবতার হকিু হদক োকনলও, 

হতেহিই আসল বাস্তবতার কমৌহলক উপাদাে কেনক বহিত। 

পাহকস্তানের দুই বাহুর (পূবত ও পহিম পাহকস্তাে) মনর্য অনেক পােতকয হিল। 

ভাষাগত, সভযতা ও সংস্কৃহত, বণত ও বংনশর পােতকয, রানের সম্মহতনত সৃষ্ট 

আেতে়ীহতক, সামাহজক এবং অবকাঠানমা ও সম্পনদর তবষময - এই সব কারণ ও 

অজুিাত ১৯৭১ এ তানদর কিিারা কদহেনযনি। এই প্রবনে আমরা ৭১ -এর 

দুিঃেজেক  িো এবং তার সানে জহড়ত প্রর্াে িহরত্র ও মূল কারণগুহলনক এক 

েজনর কদোর কিষ্টা করনবা। আমরা কদেনবা - কানদর জেয এবং ক়ী ক়ী কারনণ ঢাকার 

পতে িনযহিল। 

দইু পামকস্তানের ক্ষেনে পেপাতিূলক আচরণ 

১৯৭১ সানল যা  নিহিল তার একহি প্রর্াে কারণ হিল - পূবত পাহকস্তানের 

মুসহলমনদর বযাপানর পিপাতদুষ্ট ও অবজ্ঞাপূণত মনোভাব। পূবত বাংলার মুসহলমনদর 

অন্তনর পাহকস্তাে হেনয েুব আশা হিল। হকন্তু েতুে রােহি অহস্তনত্ব আসার পরপরই 

তারা এই সদয অহজতত কসাোর পাহকস্তানের হেযন্ত্রণ কেনক র়্ীনর র়্ীনর কবহরনয কযনত 

শুরু কনর। প্রেমহদনক এর কারণ হিল ঐ ভযাবি দুহভতি, েতুে রােহি যার  সমু্মে়ীে 

িনযহিল। 

১৯৪৯ সাল োগাদ িানলর দাম (পূবত পাহকস্তানের অহর্বাস়ীনদর প্রর্াে োদয) সমগ্র 

বাংলায প্রায পাাঁিগুণ কবনড় হগনযহিল। োদযমূলয কমার ককানো লিণ কদো যাহিল 

ো। স্বার়্ীেতার এক বিনররও কম সমনযর মনর্য পূবত বাংলায ত়ীব্র োদয সংকি কদো 

কদয। পহরহস্থহত সামাল হদনত সরকানরর িরম অবনিলা ও অিমতা স্পষ্ট িনয উনঠ। 

এিাই সরকারহবনরার়্ী হবনিানভর প্রেম কারণ হিল। 
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পাহকস্তানের দুই প্রানন্তর মনর্য স্পষ্ট পােতকয হিল। উভনযর মনর্য পােতকয ও তবষনমযর 

ঐহতিাহসক কারণও হিল। কদনশর বামপ্রানন্ত িােপ্রানন্তর তুলোয অনেক ভানলা 

েগরাযে আনগই  নিহিল। হশল্প অবকাঠানমা উপহস্থত হিল। হব্রহিশ সাম্রাজয যুনগর 

হশহিত কলাকনদর একহি বনড়া অংশ এোনেই বসবাস করনতা। এিাড়া কদশ 

হবভাজনের পর িাজার িাজার হশহিত ও র্ে়ী মুসহলম ভারত কেনক পহিম 

পাহকস্তানে হিজরত কনর।  

অেযহদনক পূবত পাহকস্তানের (অেতাৎ পূবত বাংলা) অসংেয হিিু হশিক, িািার, 

ইহিহেযার, বযবসায়ী ও কপশাজ়ীব়ী ভারনত িনল যায। তানদর সানে তানদর হবপুল 

পুাঁহজও বাংলা কিনড় যায। একারনণ পূবত পাহকস্তাে (পূবত বাংলা) শুরু কেনকই 

প্রহতকূল পহরহস্থহতর সমু্মে়ীে িনযহিল। পিপাতদুষ্ট ও ইিাকৃত তবষমযমূলক 

মনোভাব এসব সমসযানক আরও প্রকি কনরনি। 

কদশভানগর পরপরই ১৯৪৮ সানল পাহকস্তাে সরকার পূবত বাংলানক তার একমাত্র 

রাজনস্বর উৎস 'হবক্রয কর' (sales tax) কেনক বহিত কনর। পহিম পাহকস্তানের 

অহভজাতরা 'হবক্রয কর'কক প্রানদহশক সরকানরর এেহতযার কেনক কবর কনর 

ককন্দ্র়ীয সরকানরর িানত হদনয কদয। অেি ১৯৫৮ সাল পযতন্ত ককন্দ্র়ীয সরকার 

জাত়ীয বানজি কেনক বরাদ্দকৃত অনেতর ৫০% এরও কবহশ শুর্ু রাজর্াে়ী করাহিনত 

বযয কনরহিল। করাহিনত একহি আন্তজতাহতক হবমােবির এবং একহি সমুদ্রবির 

োকনলও, পূবত বাংলায এর ককানোহিই হিল ো। কদশ হবভাজনের আনগ হবনের পাি 

উৎপাদনের প্রায ৮০ শতাংশ পূবতবঙ্গ উৎপাদে করনতা। এমেহক পাহকস্তানের অংশ 

িওযার পনরও, পাহকস্তানের রপ্তাহে আনযর হসংিভাগই আসনতা পূবতবনঙ্গর 

উৎপাহদত পাি কেনক। রাজনস্বর হসংিভাগ পূবত বাংলা হদনলও, পহিম পাহকস্তানের 

আমদাহে পূবত বাংলার কিনয কবহশ হিল। 

অতিঃপর আইযুব োনের অর়্ীনে বাঙাহলরা অেি পাহকস্তানে তানদর ভহবষযৎ আরও 

অেকার কদেনত শুরু কনর। ১৯৬০ কেনক ১৯৭০ সানলর মনর্য পাহকস্তানের 

হজহিহপ বৃহের িার হিল ৬.৭%। দুিঃেজেকভানব পূবত পাহকস্তানে তা হিল মাত্র 

৩.৬%। এমে অনেক েহেপত্র এবং করকিত রনযনি, যা পূবত পাহকস্তানের অহবোসয 

তবষনমযর হশকার িবার বণতো কদয। এই ত়ীব্র তবষময পহিম পাহকস্তানের শাসক কগাষ্ঠ়ী 



ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক? • 10 
 

 

 

সৃহষ্ট কনরহিল। অেি পাহকস্তানের ২৪ বিনরর পুনরািা সময র্নর এরা পূবত 

পাহকস্তানের সানে তবষমযমূলক আিরণ অবযািত করনেহিল। 

 

ভাষার সিসযা 

পাহকস্তাে সৃহষ্টর অল্প সমনযর মনর্য, মািত ১৯৪৮ সানল পাহকস্তানের প্রেম গভেতর 

কজোনরল কমািাম্মদ আল়ী হজন্নাি 'উদুত'কক পাহকস্তানের একমাত্র রােভাষা হিসানব 

ক াষণা কনরে। এ ক াষণায বাঙাহল বুহেজ়ীব়ী, রাজে়ীহতহবদ ও িাত্রসমাজ িতবাক 

িনয যায। এই ক াষণা হিল পূবত পাহকস্তাহেনদর (বাঙাহলনদর) দৃহষ্টনত পাহকস্তানের 

সংেযাগহরষ্ঠ জেগনণর অেুভূহতর প্রহত মূলযি়ীেতা ও অবমূলযাযনের স্পষ্ট 

বহিিঃপ্রকাশ।  

আবুল মেসুর আিমদ একজে হবহশষ্ট বাঙাহল মুসহলম রাজে়ীহতহবদ। হতহে হবভাজে-

পূবত বাংলায 'কৃষক প্রজা পাহিত' এবং 'কংনগ্রনসর' সানে যুি হিনলে। পনর হজন্নাির 

মুসহলম ল়ীনগ কযাগদাে কনরহিনলে। 'উদুত' ভাষা হেনয হজন্নাির ভুল অবস্থানের 

কারনণ তার হেনজর কিাভ হমহিত অবস্থানের কো এভানব হলনেনিে: 

"ঢাকায কানযনদ আজনমর বিৃতার সময হিত়ীয কয হবষযহি আমানক দুিঃে হদনযহিল 

তা িল – ‘বাংলা ভাষা’ সম্পনকত তাাঁর মতামত। আহম হজন্নািনক পাঁহিশ বির র্নর 

হিহে। এই পুনরা কমযানদ আহম মাত্র পাাঁি বির রাজে়ীহতকভানব তার হবনরাহর্তা 

কনরহি। বাহক হবশ বির আহম তার সমেতক ও সািাযযকার়ী হিলাম। এত স্পশতকাতর 

ইসুযনত তাাঁর কাি কেনক এমে দাহযত্বজ্ঞােি়ীে বিবয আহম কেনোই আশা কহরহে। 

হতহে হেনজও ো জানেে বাংলা, ো জানেে উদুত।.....” (এ এম আিমদ, আমার 

কদো রাজে়ীহতর পিাশ বির) 

'উদুত'র সমেতনে মুিাম্মাদ আল়ী হজন্নাি, োহজমুহদ্দে এবং অেযােয পাহকস্তাহে 

রাজে়ীহতহবদনদর বিবয পূবত বাংলার জেগণনক হেহিত কনর হদনযহিল কয, তারা 

পাহকস্তানের কমাি জেসংেযার সংেযাগহরষ্ঠ িনলও, কদনশর হবষনয তানদর মতামনতর 

ককােও গ্রিণনযাগযতা কেই। তারা শুর্ু রাজে়ীহতক ও আেতে়ীহতকভানবই হবহিন্ন হিল 
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ো, বরং সভযতা ও সাংস্কৃহতকভানবও পাহকস্তাহে হিনসনব অবাঙাহল সংেযাল ুনদর 

কিনয হেম্ন স্তনর হিল। 

১৯৫২ সানলর ২১ কিব্রুযাহর পাহকস্তানের রােভাষায 'বাংলা ভাষা' অন্তভুতি করার 

দাহবনত ঢাকা হবেহবদযালনয বাঙাহলনদর হবনিানভ, পুহলশ হবো উসকাহেনত 

হেহবতিানর হবনিাভকার়ীনদর ওপর গুহল িালায। িনল পাাঁি বাঙাহল যুবক হেিত িয। 

এনদর হতেজে হিল িাত্র।  

এই ট্র্যানজহির পর হজন্নাির ১৯৪৮ সানলর ভাষনণর প্রহতহক্রযায 'বাঙাহল জেগনণর 

িুদ্র প্রহতবাদ' হিসানব শুরু িওযা আনিালেহি িঠাৎ কনরই 'সবতাত্মক জাত়ীয 

আনিালনে' পহরণত িয। কহমউহেস্ট বাঙাহল কলেক বদরুহদ্দে উমর হলনেনিে: 

"২১নশ কিব্রুযাহরনত পুহলনশর গুহলবষতণ ‘বাংলা ভাষা আনিালে’নক রাতারাহত 

‘গণআনিালনে’ রূপান্তহরত কনরনি, যা বততমাে সরকারনক উৎোত করনত িায। 

পাহকস্তাে সরকানরর আিহলক িহরত্র জেগনণর কানি স্পষ্টভানব প্রকাহশত িনযনি। 

তারা বুঝনত কপনরনি কয, শুর্ু কনযকহি কমৌহলক আিহলক অহর্কানরর জেয েয, 

বরং ভাষাগত হভহত্তনত হেনজনদরনক ঐকযবে করার মার্যনম, একহি শহিশাল়ী জাহত 

হিনসনব গনড় উঠার জেয হেনজনদর লড়াই করার প্রনযাজে রনযনি।" 

২১নশ কিব্রুযাহরর এই  িোগুনলা পূবত বাংলার সামহগ্রক রাজে়ীহতনক বযাপকভানব 

প্রভাহবত কনরহিল। এই  িোর পর পূবত বাংলায 'বাঙাহল জাত়ীযতাবাদ' িরনম 

কপৌাঁনিহিল। ১৯৬০-এর দশনকর সূিোকাল পযতন্ত পাহকস্তানের মুদ্রা, িাকহিহকি বা 

অেয ককােও জাত়ীয প্রত়ীনক বাঙাহলনদর ককাে বযবিার ককাোও কদো যাযহে। 

অপিাে ও অপদস্থতা 

মােুনষর মনর্য সম্পকত ভাঙার এবং দূরত্ব ততহর করার সনবতাত্তম উপায িল - 

অবমােো। ১৯৪৬ সানল ঈমাে়ী শহিনত হেনবহদত প্রাণ বাঙাহল মুসহলমরা 

হিিুস্তানের মুসহলমনদর জেয একহি েতুে ভূহম পাহকস্তাে ততহরর পনি কভাি কদয। 

হকন্তু পহিম পাহকস্তানের সামহরক ও রাজে়ীহতক কেতৃত্ব এবং তানদর বাঙাহল 

সমেতকরা মুসহলম বাঙ্গাহলনদর ককবল অপমােই কনরনি। বাংলার মুসহলমরা সমৃে 

ইসলাম়ী সাংস্কৃহতক ঐহতিয সম্বহলত ো িওযানত এরা ইসলানমর সানে বাঙাহলনদর 
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সম্পকতনক বারবার প্রেহবে কনরনি। এিা বাঙাহল মুসহলমনদরনক আরও হবমুে 

কনরনি। কস সমনয বাংলার মােুষ ইহতমনর্যই োদয সংকি, কবকারত্ব ও ভাষা 

আনিালনের মনতা সমসযায জজতহরত। এ অবস্থায অবাঙাহল শাসক, অহভজাত 

কপশাজ়ীব়ী ও বযবসায়ীনদর অসার্ু ও ে়ীহতি়ীে আিরণ হিল 'কািা গানয েুনের হিিা'র 

োমান্তর। 

 

অবাঙাহল মুসহলমনদর মনর্য হবনশষ কনর উদুত, পািাহব, গুজরাহি এবং হসহে 

ভাষাভাষ়ীনদর মনর্য অিঙ্কার ও বাঙাহল-হবনরার়্ী কুসংস্কারই পূবত ও পহিম 

পাহকস্তানের মনর্য সং নষতর  অেযতম কারণ হিল। হকন্তু দুভতাগযবশত পাহকস্তানে 

১৯৭১ সানলর  িো হেনয আনলািোর সময এই গুরুত্বপূণত ও কমৌহলক কারণহিনক 

সবসময উনপিা করা িয। 

পহিম পাহকস্তাহেনদর মনর্য পূবত বাঙাহলনদর হবষনয অনেক করু্ারণা হিল। 

'বাঙাহলনত্বর আভাস' আনি এমে কযনকানো হকিুর প্রহত তানদর  ৃণা হিল স্পষ্ট ও 

প্রকাশয। কসইসানে পূবত বাংলার মুসহলম সংস্কৃহতর প্রহত তানদর ক্রমাগত অবমােো 

ও সমানলািো, লি লি হশহিত বাঙাহলনক পহিম পাহকস্তাহে ও অবাঙাহলনদর 

কেনক হবহিন্ন কনর কদয। পূবত বাংলার মুসহলমনদর কহেত 'হিিু-সদৃশ কপাশাক, 

োদযাভযাস এবং ভাষা ইতযাহদর জেয উপিাস করা িনতা। 

'কুদরতুল্লাি শািাব' োনমর একজে অবসরপ্রাপ্ত অবাঙাহল হসহেযর আমলা এবং 

কূিে়ীহতক পূবত বাংলার প্রহত পহিম পাহকস্তানের অহভজাতনদর (সামহরক ও 

রাজে়ীহতক কেতৃত্ব, ে়ীহতহের্তারক এবং আমলাতনন্ত্রর) অনেহতক এবং তবষমযমূলক 

ে়ীহতর কারনণ পাহকস্তাে রানের কয িহত িয সংনিনপ তা বণতো কনরনিে। হতহে 

হলনেনিে: 

"একহদে করাহিনত অেতমন্ত্র়ী কগালাম মুিম্মনদর অহিনস একহি তবঠনক উপহস্থত 

হিলাম। করাহিনত সরকাহর অহিস এবং আবাহসক অযাপািতনমন্টগুহলর জেয 

সযাহেিাহর সরিাম সংগ্রনির হবষনয আনলািোর জেযই এই তবঠনকর আহ্বাে জাোনো 

িনযহিল। হশিামন্ত্র়ী িজলুর রিমাে (বাঙাহল) ঢাকার জেয সযাহেিাহর সরিাম 

ককোর বানজি অেুনমাদনের দরোস্ত কনরে। এই আনবদনে উচ্চস্বনর িাহসর করাল 
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উঠল এবং এক ভদ্রনলাক মজা কনর বলনলে, ‘বাঙাহলরা কলাগানির কপিনে 

প্রনযাজে সানর। তারা কনমাি আর ওযাশ কবহসে হদনয ক়ী করনব?।" 

এহি কসসমনযর কো যেে হলযাকত আল়ী োে কদনশর প্রর্ােমন্ত্র়ী (১৯৪৭-১৯৫১) 

হিনলে। শািানবর মনত, পাহকস্তাে প্রহতষ্ঠার পরপরই পহিম পাহকস্তাে তার 

অবনিতনে বাংলানদনশর হভহত্তপ্রস্তর স্থাপনের প্রহক্রযা শুরু কনর হদনযহিল। 

 

আতাউর রিমাে োে (বাঙাহল), ১৯৫৬ কেনক ১৯৫৮ সাল পযতন্ত পূবত 

পাহকস্তানের মুেযমন্ত্র়ী হিসানব দাহযত্ব পালে কনরহিনলে। হতহে তার কলোয পহিম 

পাহকস্তাে়ী কেতৃনত্বর অিঙ্কার়ী মনোভাব এবং পূবত বাংলার উন্নযনে তানদর অোগ্রি 

ও অসিনযাহগতার বণতো তুনল আনেে। এই কেতানদর মনর্য কনযকজে তানক 

প্রকানশয বনলহিনলে কয, 'পূবত পাহকস্তাহেনদর সবতদা পহিম পাহকস্তানের কানি 

কৃতজ্ঞ োকা উহিত'। 

ককউ ককউ এমেও বনলহিনলে কয, 'পূবত পাহকস্তাে কেেই পাহকস্তানের র্ারণার 

অহবনিদয অংশ হিল ো'। পহিম পাহকস্তানের একজে রাজে়ীহতহবদ, হযহে পূবত 

পাহকস্তানের গভেতর হিনসনব দাহযত্ব পালে কনরহিনলে, একবার প্রকানশয 

বনলহিনলে কয, 'বাঙাহল মুসহলমরা েতোহবি়ীে এবং প্রায হিিু'। 

পহিম পাহকস্তানের এই শহিশাল়ী কিহণহি প্রাযই বাঙাহলনদর ঈমাে ও ইসলামনক 

প্রেহবে করনতা। হবেযাত পাহকস্তাহে সাংবাহদক অযান্থহে মাসকানরেিাস 

(Anthony Mascarenhas) তার 'দয করপ অি বাংলানদশ' (The Rape of 

Bangladesh) বইনয হলনেনিে: 

"বাঙাহল মুসহলমনদর ঈমাে ও তাকওযা হেনয পহিম পাহকস্তানের অহভজাত কিহণর 

সনিনির অদ্ভুত বহিিঃপ্রকাশও হিল। ১৯৫২ সানল পূবত পাহকস্তানের পািাহব গভেতর 

মাহলক হিনরাজ োে েুে একবার বনলহিনলে, ‘বাঙাহলরা কতা ‘অনর্তক মুসলমাে'’। 

হতহে আরও অহভনযাগ কনরহিনলে কয, ‘তারা তানদর মুরহগনক িালাল করার 

(িালাল হেযনম জবাই করার) কষ্টিুকু কনর ো’। িনেয মাওলাো ভাসাে়ী এই 

অসম্মানের জবাব হদনযহিনলে এই কোয: “হেনজনদর মুসহলম প্রমাণ করার জেয 

হক আমানদর এেে লুহঙ্গ তুনল কদোনত িনব?” 
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বাংলানদনশর মুসহলমনদরনক কেেও 'েতোহবি়ীে' বনল অপবাদ কদযা িনযনি, 

আবার কেেও 'েতোকৃত হিিু' বনল উপিাস করা িনযনি। 

তানদর এই কুসংস্কানরর কারনণ, প্রেম কেনকই পহিম পাহকস্তানের শাসনকরা - 

বাঙাহলরা যানত পাহকস্তানে রাজে়ীহতক িমতার ককােও বড় অবস্থাে অজতে করনত 

ো পানর - কসজেয সবতাত্মক কিষ্টা কনরনি।  

হলযাকত আল়ী োনের সরকার িজলুল িক, এইি এস কসািরওযাদত়ী, মাওলাো 

ভাসাে়ী এবং আবুল িাহশনমর মনতা বাঙাহল রাজে়ীহতহবদনদর পাহকস্তানের 

রাজে়ীহতর গুরুত্বপূণত পদ কেনক দূনর রাোর কিষ্টায ককােও কমহত কনরহে! 

১৯৭১ সানল ভুনটা এবং সামহরক কজোনরলরা একই ইহতিানসর পুেরাবৃহত্ত 

কনরহিল। মুহজব ১৯৭০ সানলর হেবতািনে জযলাভ কনরে এবং সংেযাগহরষ্ঠ কভানির 

হভহত্তনত পাহকস্তানের প্রর্ােমন্ত্র়ী হেবতাহিত িে। হকন্তু পহিম পাহকস্তানের 

অহভজাতনদর কানি প্রর্ােমন্ত্র়ী হিনসনব একজে বাঙাহলনক কল্পো করাও হিল 

অসম্ভব এবং অগ্রিণনযাগয। তাই তারা সামহরক শহি ও বল প্রনযানগ পূবত 

পাহকস্তােনক দমে করার হসোন্ত কেয। এভানব ২৪ বির র্নর পহিম পাহকস্তানের 

শাসক কিহণ বাঙাহলনদরনক 'হেকৃষ্ট' মনে কনর তানদর অপমাে কনরনি। তানদর র্মত 

ও হবোসনক প্রেহবে কনরনি। তানদর কশাষণ কনরনি। রপ্তাহে আয ও তবনদহশক 

সািাযয কেনক বহিত কনরনি। তানদর প্রাপয েযাযয অংশ কেনকও বহিত কনরনি। 

যেে ককউ এই  িোগুনলা এবং এর প্রহতিহলত বাস্তবতার হদনক তাকানব, তেে 

কস অহেিাসনেও অহেবাযতভানব এই হসোনন্ত উপে়ীত িনব কয - এই র্রনের হবষাি 

আিরনণর পনর, পাহকস্তােনক ভাঙ্গে কেনক বাাঁিানো প্রায অসম্ভব হিল। কারণ 

ককােও স্বার়্ীে জাহত, এমেহক ককােও স্বার়্ীে মুসহলমও এ র্রনের অপমাে কমনে 

হেনত পানর ো। 

বাঙামল জাতীয়তাবাদ 

পহিম পাহকস্তাে়ী কেতৃত্ব কেনক অপমাে ও তবষমযমূলক আিরনণর পহরনপ্রহিনত 

বাঙাহলরা হেনজনদর 'বাঙাহল মুসহলম পহরিয'কক শহিশাল়ী করার হদনক মনোহেনবশ 
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কনর। হকন্তু তারা তানদর এই উদ্দ়ীপোনত বনড়া বনড়া ভুল কনর কিনল, যা অপূরণ়ীয 

িহত বনয আনে। এই ভুল আজও আমানদর হপিু িানড়হে। 

তানদর কানি হবদযমাে ‘সমৃে ইসলাম়ী ঐহতনিযর' হদনক ো তাহকনয, মর্যহবত্ত কিহণর 

র্মতহেরনপি বুহেজ়ীব়ীরা কলকাতার হদনক তাকানত োনক। তারা ভুনল হগনযহিনলা 

কয, বাংলানক একহি ঐকযবে রাজে়ীহতক ইউহেি হিসানব প্রহতষ্ঠার স্বপ্ন ভারনতর 

মুসহলম যুগ কেনকই হিল। বাংলার স্থাে়ীয ভাষা, কযহি বহুকাল র্নর ব্রাহ্মণনদর শাসনে 

অবনিহলত হিল, মুসহলম শাসকরা এর বৃহে ও হবকানশ ভূহমকা করনেহিনলে। 

৫০ ও ৬০-এর দশনক পূবত পাহকস্তানের হমিল ক্লানসর বুহেজ়ীব়ীরা 'ঊেহবংশ 

শতাব্দ়ীর হিিু সংস্কৃহত'কক (যা হিল তোকহেত বাঙাহল েবজাগরনণর িল) 'হবশুে 

র্মতহেরনপি বাঙাহল সভযতা' োনম েতুে কমাড়নক মুহড়নয কদয। 'বাঙাহল 

জাত়ীযতাবানদর' এই েব উদ্ভাহবত কিতো দাবােনলর মনতা িহড়নয পনড়। এই কিতো 

বাঙাহলনদর মহস্তনে এমে এক সমনয প্রনবশ কনর, যেে তানদর পহিম পাহকস্তানের 

ভাইনযরা তানদর হেনয উপিাস করহিল। তানদরনক অপমাে করহিল এবং তানদর 

সানে তবষমযমূলক আিরণ করহিল। তানদরনক েযাযয অহর্কার কেনক বহিত 

করহিনলা। এই আদশত ও দৃহষ্টভহঙ্গই তানদরনক তানদর রাজে়ীহতক পহরিয এবং 

তানদর উনদ্দশয ও আকাঙ্ক্ষা প্রকানশর সুনযাগ কনর কদয।  

আজ 'বাঙাহল জাহতসত্তা'র এই কিতোহি স়ীমা অহতক্রম কনর র্মতহেরনপি, 

ইসলামহবনরার়্ী এবং িরম জাত়ীযতাবাদ়ী মতাদনশত পহরণত িনযনি। আজ এই মতাদশত 

হক রূপ হেনযনি কসিা বুঝার জেয একিু হপিনে তাকানলই িনব। ২০১৩ সানল শুরু 

িওযা শািবানগর োহস্তক আনিালে বততমাে মতাদনশতর স্পষ্ট প্রহতিলে। আর শুর্ু 

শািবাগ আনিালেই েয, বাংলানদনশর বনড়া বনড়া অনেক সমসযা ও হবভাজে এই 

হবষাি মতাদনশতর ওপর হভহত্ত কনর গনড় উনঠনি। 

যাইনিাক ৫০ ও ৬০ এর দশনক এই মতবানদর আক্রমণাত্মক 'র্মতহেরনপি' এবং 

ইসলামহবনরার়্ী হদকহি সার্ারণ মােুনষর কানি পহরোর হিল ো। যহদও এই মতবানদর 

ততহরকার়ী, রূপাযণকার়ী এবং উপস্থাপেকার়ী অনেক কেতাই এই দৃহষ্টভহঙ্গ প্রসাহরত 

করার ইিা অন্তনর লালে করনতা। একজে সার্ারণ পূবত পাহকস্তাহের জেয 'বাঙাহল 

জাত়ীযতা'র কিতোহি হিল ককবল হেনজর পহরিয এবং হেনজর ভূহমনত হেিক 
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গবতনবানর্র বহিিঃপ্রকাশ। বাঙাল়ী মুসহলমরা ো কেেও ইসলানমর হবরুনে যেু 

কনরনি, আর ো কেেও ইসলাম়ী প্রজাতনন্ত্রর কিতোর হবরুনে যুে কনরনি।  

গ্রাম-গনি, অহল-গহলনত বসবাসকার়ী সার্ারণ বাঙাহলরা কসকুযলারও হিল ো, 

ইসলামহবনরার়্ীও হিল ো। িযাাঁ, ক্রমাগত তবষময ও হবদ্রূনপর মুনোমুহে িনত িনত 

তানদর অেুভূহতনত আ াত কলনগহিল – এিা সতয। আর 'বাঙাহল জাহতসত্তা'র 

কিতো তানদর কানি একহি বাহত নরর মনতা হিল। এিা কেনক তারা তাজা বাতানসর 

োস হেত এবং তানদর িনয যাওযা আত্মানক পুেরুজ্জ়ীহবত করনতা। সিজ কোয 

এভানব বলা যায কয - বাংলার মুসহলমনদর েযাযয ও সতয অহভনযাগ, কিাভ এবং 

পহরিয সংকনির সমসযানক কসকুযলার বুহেজ়ীব়ীরা অতযন্ত দিতার সানে তানদর 

উনদ্দনশয বযবিার কনরনি। 

একহি সার্ারণ (সহম্মহলত) র্নমতর উপর হভহত্ত কনর পাহকস্তাে ততহর িনযহিল। তার 

িাে ও বাম অংনশর মনর্য প্রায ২০০০ হকনলাহমিার দূরত্ব হিল। কয মুিূনতত এনদনশর 

দুই বাহুনত বসবাসকার়ী মােুনষর কানি র্নমতর কিনয জেগনণর বণত-বংশ ও জাত-

পাত গুরুত্বপূণত িনয উঠল, তেেই পাহকস্তাে কিতোর মৃতুয িনযহিল। ভারত তানত 

বসবাসকার়ী বাঙাহল ও পািাহব, তাহমল ও গুজরাহি, গন্ডা ও মানরাযাহর এবং 

অেযােয জাহতর মনর্য সাংস্কৃহতক বযবর্াে ও দূরত্ব হমহিনযনি বা কিষ্টা কনরনি। হকন্তু 

পাহকস্তাে পানরহে। কারণ পহিম পাহকস্তানের অহভজাতরা কেনোই এই দূরত্ব দূর 

করার কিষ্টা কনরহে। কেেও তার প্রনযাজে বা ইিা অেুভবও কনরহে। দুিঃেজেক 

 িো এই কয, হিিু ভারত তার বহু ঈেরবাদ়ী র্মত এবং জাত-পানতর উপর প্রহতহষ্ঠত 

সমাজবযবস্থা সনেও জাহতর মনর্য ঐকয ও সম্প্র়ীহত ততহর করনত সিম িনযনি, হকন্তু 

ইসলানমর োনম প্রহতহষ্ঠত িওযা পাহকস্তাে তা করনত পানরহে। 

িুমজবুর রহিানের আনে মবমিন্নতাবাদী প্রবণতা 

পাহকস্তাে ও বাংলানদশ - উভয কদনশই এই মতহি বযাপকভানব পাওযা যায কয, 

মুহজবুর রিমােই প্রেম বযহি হযহে পূবত বাংলানক একহি স্বার়্ীে ও স্বতন্ত্র বাংলানদশ 

হিনসনব রূপ হদনযনিে বা কল্পো কনরহিনলে। এই র্ারণাহি এনকবানরই ভুল। 

মুহজনবর আনগও অনেক হবহশষ্ট রাজে়ীহতহবদ এ মত প্রকাশ কনরহিনলে। এিাও 
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প্রমাহণত কয, মুহজব জাত়ীয কেতা িওযার অনেক আনগই পূবত পাহকস্তানের অনেক 

বাঙাহল হবহিন্নতার কো ভাবনত বার্য িনযহিনলা। 

১৯৬৬ সানল মুহজনবর 'িয দিা কমতসূহি' এবং পূবত পাহকস্তানের জেয আরও 

স্বাযত্তশাসনের দাহবর অনেক আনগ, ১৯৪৯ সানল আওযাম়ী মুসহলম ল়ীগ কেতা 

আতাউর রিমাে োে পাহকস্তানের সংহবর্ানের েসড়া প্রণযনের জেয ঢাকানত 

আনযাহজত 'গ্রযান্ড েযাশোল কেনভেশনে' এই দাহব কনরহিনলে। সনম্মলে 

কেনভেশনে তার বিৃতার সময, হতহে কিাতানদর কানি কেদারলযানন্ডর উদািরণ 

তুনল র্নরহিনলে। হকভানব ১৯ শতনকর প্রেমানর্ত কেদারলযান্ড কবলহজযামনক 

স্বাযত্তশাসে হদনত অস্ব়ীকার করার িনল, কবলহজযানমর স্বার়্ীে রাজয অহস্তত্ব লাভ 

কনর – কসিা হতহে আনলািোয তুনল আনেে।  

প্রর্ােমন্ত্র়ী হলযাকত আল়ী োে অেুমাে কনর বনলহিনলে কয, 'বাঙাহলরা হিি ু

সভযতার প্রহতহেহর্ত্ব কনর এবং পূবত পাহকস্তাে, পহিম পাহকস্তাে কেনক আলাদা 

িনত িায'। আতাউর রিমাে োে এর জবানব বনলহিনলে: 

"আপহে বাঙাহলনদরনক জানেে ো। এরা কাউনক ভয পায ো। বাংলা কেনোই 

পুনরাপুহরভানব ো পািহলপুনত্রর (পািোর) অর়্ীেতা কমনে হেনযনি, ো হদহল্লর। 

বাংলা তার স্বার়্ীে অবস্থাে িাজার বির র্নর হিহকনয করনেনি। এেে যহদ আপহে 

আমানদরনক আলাদা িনত বার্য কনরে, তনব আমরা আলাদা িনয যানবা। বাংলা 

কারও দাসত্ব করনত িায ো।" 

৩ এহপ্রল ১৯৫৪ সানল 'যুি ফ্রন্ট' পূবত বাংলায সরকার গঠে কনর, যার মুেযমন্ত্র়ী 

হিনলে িজলুল িক। করাহির ককন্দ্র়ীয সরকার এই পরাজযনক সদযভানব কমনে 

কেযহে। কহেত আনি কয, ২৩ কম ১৯৫৪ কত সম্প্রিাহরত 'হেউ ইযকত িাইমনসর' 

একহি সািাতকানর িজলুল িক সািাতকার গ্রিণকার়ী সাংবাহদক জে হি. 

কযালািােনক বনলহিনলে কয, 'পূবত বাংলা একহি স্বার়্ীে রাে িনত িায'। তার উপর 

এই অহভনযাগও আো িয কয, হতহে কযালািােনক বনলহিনলে: 

"স্বার়্ীেতা (এর জেয সংগ্রাম ও লড়াই) িনব প্রেম কাজ, যা আমার মন্ত্রণালয 

করনব।” 
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১৯৫৪ সানলর ৩০ কম, িজলুল িনকর পি কেনক আনমহরকাে কিইহলনত আনগর 

হদনের সম্প্রিারগুনলার ত়ীব্র অস্ব়ীকৃহত সনেও, পাহকস্তানের গভেতর-নজোনরল 

গুলাম মুিাম্মদ িজলুল িনকর মহন্ত্রত্ব বাহতল কনর কদে এবং পূবত বাংলানক গভেতর 

শাসনের অর়্ীনে হেনয আনসে। 

বামপন্থ়ী কনযকজে সহক্রয সদনসযর সানে মাওলাো ভাসাে়ী পূবত বাংলানক পাহকস্তাে 

কেনক হবহিন্ন করার কিনত্র ককন্দ্র়ীয ভূহমকা পালে কনরে। তানদর ককউ ককউ 

পাহকস্তানের পূবতািলনক ভারনতর সানে সংযুি করনত কিনযহিনলে, আবার ককউ 

ককউ পূবত বাংলানক পাহকস্তাে ও ভারত উভনযর আহর্পতয কেনক মুি একহি স্বার়্ীে 

রাে হিনসনব গনড় তুলনত কিনযহিনলে। 

১৯৫৫ সানলর ১৭ই জুে পল্টে মযদানে এক জেসভায মাওলাো আবদুল িাহমদ 

োে ভাসাে়ী প্রেমবানরর মনতা এই হবভাজনের হুমহক কদে। ভাসাে়ী হিনলে একজে 

জেহপ্রয কেতা, হযহে আসানম মুসহলম ল়ীনগর সভাপহত হিনসনব পাহকস্তাে সৃহষ্টর 

জেয তাাঁর দ়ী ত ও তর্যতশ়ীল সংগ্রানম অনেক কষ্ট ও দুনভতানগর সম্মুে়ীে িনযনিে।  

১৯৫৭ সানল িাঙ্গাইনলর কাগমার়ীনত অেুহষ্ঠত হবেযাত ‘কুল পাহকস্তাে সাকািাহত 

কেিানরন্স’ (নগািা পাহকস্তানের সাংস্কৃহতক সনম্মলে)-এ মাওলাো ভাসাে়ী 

আবারও পহিম পাহকস্তানের কেতৃত্বনক সতকত কনর হদনযহিনলে কয, 'যহদ পূবত 

বাংলায কশাষণ অবযািত োনক, তনব িনত পানর পূবত পাহকস্তানের জেগণ একহদে 

পাহকস্তােনক হবদায জাোনত বার্য িনব'।  

হতহে 'আসসালামু আলাইকুম পহিম পাহকস্তাে!' বনল এক প্রকানর হেযমতাহন্ত্রক 

হবদাযও জাহেনয হদনযহিনলে। হতহেই প্রেম পূবত পাহকস্তানের বাঙাহল হযহে তার 

পহিম শাো কেনক হবহিন্ন িওযার দাহব কনরহিনলে। সম্ভবত হতহে বুঝনত 

কপনরহিনলে কয, পূবত বাংলায পাহকস্তাে কল্পোর মৃতুয িনয কগনি। 

 

(িলনব...) 

 

(প্রবনের হিত়ীয অংশ 'ইেশাআল্লাি' জােুযাহর ২০২৩ সংেযায কপশ করা িনব।) 


